
ادامه توزيع گوشت گرم وارداتى تا ثبات قيمت در بازار قبركنى به عنوان مجازات جايگزين
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى پس از گزارش قدس خبر داد در مشهد اجرايى شد

قدس   رئيس ســازمان جهاد كشاورزى 
خراســان رضوى درباره گرانى گوشت گرم 
گوســفندى در بازار با وجود توزيع گوشت 
وارداتى اظهار داشــت: بــراى تعديل قيمت 
گوشــت قرمز در بازار از سال گذشته بحث 
واردات گوشت گرم گوسفندى از كشورهايى 

مانند استراليا،...

قدس  براساس اخبار رسيده درپى صدور 
احكام جايگزين حبس چند محكوم ملزم به 
قبركنى شده اند. ذكر اين نكته الزم است كه 
به اســتناد ماده67 قانون مجازات و79 اين 
قانون در جرايم تعزيــرى با مجازات حبس 
مرجع قضايى مى تواند تحت شرايطى مجازات 

حبس را به ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

چـرخ «آسـاك» نمى چـرخـد
قدس علت افزايش بهاى قبوض 
گاز در مشهد را بررسى مى كند

15 روز اول فروردين 
با نرخ فصول سرد 
محاسبه شده است

.......صفحه 4 

دادستان عمومى و انقالب شهرستان :كارخانه دوچرخه سازى قوچان فعال نشده است

.......صفحه 4

خشكسالى دردسر ساز شد

گاليه مه والتى ها 
از انتقال آب ازغند 

به تربت حيدريه

قدس  افزايش بهاى گاز مصرفى در آخرين قبوض ارسالى در 
حالى از سوى مشتركان خانگى مورد انتقاد قرار گرفته است كه 
با توجه به افزايش دما و گرماى هوا اصالً منطقى نيست.  شمارى 

از شهروندان در تماس با...

قدس  دشــت مه والت از جمله دشــت هايى در اســتان 
خراسان رضوى است كه چندين سال است با توجه به كم آبى 
و خشكســالى  هايى كه در منطقه وجود دارد در زمره مناطق 
بحرانى و در خطر خشكسالى كامل قرار گرفته است. جريان آب 

.......صفحه 4در دشت مه والت به قدرى...
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.......صفحه 2

مدير ميراث فرهنگى و گردشگرى 
كاشمر در گفت و گو با قدس:

نقش بومگردى 
در اشتغال زايى و 
مهاجرت معكوس 

قدس  مدير ميــراث فرهنگى و گردشــگرى 
شهرستان كاشمر گفت: بومگردى نماد و موزه اى 
ازمعرفى مردم شناسى و بافت فرهنگى هر منطقه 
مى باشد. رضا يوســفى به قدس افزود: بومگردى 
فرصت مناســبى براى ماندگارى گردشــگران در 
شهرستان كاشــمر مى باشد، در صورتى كه از اين 
فرصت غفلــت كنيم اثر مثبــت آن را در چرخه 
اقتصاد و گردشــگرى شهرستان از دست خواهيم 
داد.وى تصريــح كرد: از مزايــاى ديگر بومگردى 
تبــادل فرهنگ ها، شــناخت آداب و رســوم و به 
اشتراك گذاشــتن و در معرض قراردادن هنر ها و 
صنايع دستى يك منطقه مى باشد. يوسفى با بيان 
اين موضوع كه اقامتگاه هاى بومگردى نقش قابل 
توجهى در اشــتغال زايى و مهاجرت معكوس در 
مناطق روستايى بر عهده دارند،اظهار داشت: براى 
ايجاد اين اقامتگاه ها ابتدا بايد فرد متقاضى طرحى 
را كه ترجيحاً ماهيت توريستى و برگرفته از بافت 
روستايى دارد را ارائه كند و سپس با دريافت مجوز 

از سازمان ميراث ....



 شهروندان از طرح «محسنين» مى گويند

بركات كمك به ديگران در زندگى مان مشهود است
��ر

سرورهاديان   خانواده به عنوان اولين كانونى 
كه فرد درآن قرارمى گيرد،داراى اهميت شــايان 
توجهى اســت. اولين تأثيرات محيطى كه فرد 

دريافت مى كند از محيط خانواده است. 
طرح محسنين درهمين راستا به همت مسئوالن 
كميته امداد امام خمينى (ره) راه اندازى شــد. 
اين طرح براى كودكانى كه پدر و مادر دارند، اما 
والدين شــان به هر دليلى توان اداره كردن اين 
آينده سازان كشــور را ندارند، برنامه ريزى شده 
است. كودكانى كه به داليل مهمى از قبيل زندانى 
بودن، ســالمندى، بيمارى هاى ســخت، از كار 
افتادگى و... از حمايت پدر و مادر محروم هستند.

مردم وآشنايى با محسنين
 درهمين راستا به ميان مردم مى رويم تا دريابيم 
چقدر شــهروندان با اين طرح آشنا هستند و يا 
مورد عالقه و حمايت مردم است. يكى از بازاريان 
قديمى مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
طرح محسنين مى گويد: درگذشته درهرخانواده 
يــا محله اى اگــر فرزند يتيم يا خانــواده اى كه 
سرپرست آن مشكل داشت، فاميل و دوستان و 
همسايه ها جمع مى شدند و حمايتشان را شروع 
مى كردند. اين حمايت از همان مقطع تا پرداخت 
هزينه تحصيلى، درمانى و معيشــتى و ازدواج و 
حتى پيدا كردن كار همراه بود. محمد رضا يزدانى 
مى افزايد:سرپرستى بچه ها را معموالً بزرگ فاميل 
و يا افرادى كه تمكن مالى خوبى داشتند برعهده 
مى گرفتند.وى ادامه مى دهــد: حتى در برخى 
موارد به صورت غير مستقيم به شكلى كه كرامت 
انسانى آن خانواده يا بچه ها حفظ شود كمك هايى 

را انجام مى دادند.
وى درادامه ياد آورى مى كند: به خاطر دارم اين 
سنت حسنه از قديم در بين همه مردم كشورمان 
بخصوص مشــهد رواج داشت؛ تا جايى كه همه 
مردم در احترام به يتيم و حفظ مال و منافع او با 

دقت برخورد مى كردند.
اين پدر بزرگ 72 ســاله خاطر نشان مى سازد: 
البته اين ســنت اگرچه بســيار خوب اســت و 
هنوزهم گاهى شاهد انجام آن هستيم، اما امروز 
به دليل گستردگى شهرى و از طرفى تفاوت هاى 
نوع زندگى شايد به شكل گذشته  نتوان اين راه 

را ادامه داد.

  از حمايت هاى سنتى تا 
الكترونيك

 زهرا حسينى هم درباره اين 
طرح مى گويد: امروز به دليل 
و كاهش  اقتصادى  مشكالت 
درآمد ها به طــور قطع ديگر 
ســنتى  صورت  به  نمى توان 
حمايــت از محرومين جامعه 
را ادامه داد. اين كارمند بانك 
بيان مــى دارد: امروزه در تمام 
دنيــا ســازمان هاى حمايتى 

دولتــى و يا مردم نهاد وارد اين ميدان شــده اند 
و حتى ديگر نياز به كمك به روش هاى ســنتى 
نيست و با استفاده از فناورى هاى موجود مى توان 
با روش هاى مختلف پرداخت هاى الكترونيكى اين 
كاررا انجــام داد. وى تأكيد مى كند: اما ورود اين 
ســازمان ها و نهادها به معنى شانه خالى كردن 

مردم از اين مسئوليت نخواهد بود.

 يك قرار ماهانه در يك خانواده بزرگ 
 يك دانشــجوى رشــته جامعه شناسى هم در 
گفت و گو بــا قدس در اين خصــوص مى گويد: 

باتوجه بــه تورم هاى ناگهانى، 
قطعاً تعداد بيشــترى از مردم 
دچاربحران اقتصادى مى شوند 
و در صورتى كه ســازمان هاى 
ايــن خانواده ها و  حمايتــى 
رامورد حمايت  فرزندان آن ها 
قرارندهــد مــا با مشــكالت 
مباحث  درهمــه  الينحلــى 
اجتماعى و اقتصادى و روحى 
و روانى مواجــه خواهيم بود. 
مهسا رمضانى اظهار مى دارد: 
در خصوص طرح محسنين هم با توجه به اينكه 
شايد براى بسيارى از مردم عادى در شرايط فعلى 
پذيرفتن يك كودك براى حمايت مالى سخت به 
نظر برسد از اين رو پيشنهاد مى كنم در جمع هاى 
خانوادگى در ماه يك مبلغى را براى اين كارقرار 
دهيم تا بدين صورت بتوانيم حداقل يك يا چند 
كودك و نوجوان نيازمند را ياريگر باشــيم. وى 
خاطر نشان مى سازد: براى مثال دريك خانواده 
20 نفــره هر كدام 5000 تومان اگر به اين نيت 
در اول هرمــاه تقبل كنند اين خانواده مى توانند 
هزينه هاى دوكودك را در طرح محسنين بپردازند 

و همه آن ها در اين كار خير به يك نسبت سهيم 
باشند و به نوعى اين كار خير مى تواند در خانواده 

آموزشى براى بچه ها و نسل آينده باشد. 

 بركت كمك به ديگران
 يك طالفروش مشهدى هم در اين باره مى گويد: 
با طرح محسنين آشنا هستم و از چهار سال قبل 
دو نوزاد شير خوار را براى حمايت پذيرفته ايم،يك 
دختر و پسر هستند من هنوز بچه ها را نديده ام 
آن ها بزرگ شده اند وهمسرم به ديدارشان مى رود.
مرتضى گيوه چــى اظهار مــى دارد: هر دو ماه 
با همســرم مبلغــى را براى حمايــت به آن ها 
با كمك خانــواده هايمان به حسابشــان واريز 

مى كنيم.

سخن آخر
 «طرح محسنين» با هدف حمايت از اين كودكان 
و با حمايت كميته امــداد امام(ره) از مردم خّير 
كشــورمان كه عالقه مند به مشــاركت در طرح 
هستند، ثبت نام مى كند و مقدمات حمايت از اين 
كودكان را فقط با پرداخت ماهانه 50 هزار تومان 

فراهم مى كند.

در حوالى امروز2

 بليت فروشى غيرقانونى سينماهاى 
مشهد براى جام جهانى

 سعيد كوشــافر: درحالى كه برخى سينماهاى مشهد براى 
پخش بازى هاى جام جهانى فوتبال تبليغ كرده و اقدام به فروش 
اينترنتى بليت بازى هاى مختلف كرده اند، يك مقام مسئول در 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى مى گويد اين 

اقدام آن ها غيرقانونى است. 
به گزارش خبرنگار ما طى روزهاى گذشته، تصاويرى منتشر شد 
كه نشان مى داد برخى سينماها درمشهد قصد دارند بازى هاى 
جام جهانى فوتبال را به طور مستقيم پخش كنند؛ آن ها درهمين 

راستا نسبت به پيش فروش بليت هم اقدام كرده بودند.
قيمت بليت هاى بازى هاى جام جهانى از 45هزارتومان شــروع 
مى شــد و براى برخى بازى هاى حساس ازجمله بازى تيم ملى 
ايران و يا فينال به حدود 150 هزار تومان مى رســيد. درهمين 
حال اين پرسش براى شــهروندان و فوتبالدوستان پيش آمده 
بود كه چه ســازمان ونهادى اين قيمت گذارى را انجام داده و 
قيمت گذارى براساس كدام ضوابط و شرايط صورت گرفته است. 
اين در حالى اســت كه بنا بر آخرين خبر رسيده به خبرنگار ما 

قيمت هاى اعالم شده براى هر بازى 20 هزار تومان است.
درهمين راستا، عباس خوش آهنگ، رئيس اداره سينمايى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراســان رضوى مى گويد: هنوز 
هيچ دســتورعملى مبنى بر پخش بازى ها از سوى وزارتخانه به 
دست ما نرسيده اســت. به گفته اين مقام مسئول طبق اخبار 
رسيده، جلسه اى با اين موضوع در وزارتخانه تشكيل شده است 
و هر زمان مجوز اين اقدام صادر شــود، اقدام هاى الزم را در اين 
خصوص انجام خواهيم داد.  خوش آهنگ ادامه مى دهد:بعضى 
ســينماها قبل ازصدور مجوزهاى الزم اقدام به تبليغ كردند كه 

تذكرات الزم به آن ها داده شد. 
 مجوزى بــراى پخــش بازى هــاى جام جهانى در 

كافى شاپ هاى مشهد صادر نشده است  
رئيس اتحاديه آبميوه، بستنى و كافى شاپ مشهد گفت: تاكنون 
مجوزى براى پخش بازى هاى جام جهانى در كافى شــاپ هاى 
مشــهد صادر نشده است.  سعيد شــريف زاده مشهدى رئيس 
اتحاديه آبميوه، بستنى و كافى شاپ مشهد هم در واكنش به خبر 
رزرو ميز يا دريافت ورودى از افراد به واسطه تماشاى مسابقات 
جام جهانى در كافى شاپ ها به تسنيم اظهار داشت: تا اين لحظه 
هيچ مجوزى مبنى بر امكان پخش مسابقات در كافى شاپ ها و 
جذب و تبليغ جهت جذب مشترى و گردهمايى براى تماشاى 
اين مسابقات در كافى شاپ هاى مشهد صادر نشده و در صورت 
گزارش چنين موضوعى با توجه به اطالع رســانى هاى صورت 

گرفته با متخلفان برخورد مى شود.
وى افــزود: تا امروز پيگير موضوع از اداره اماكن بوده ايم، ولى تا 
اين لحظه مجوزى براى پخش زنده مســابقات جام جهانى در 
كافى شاپ ها و گردهمايى به واسطه آن از سوى اين اداره صادر 
نشده است. بنابراين واحدهاى گشت اداره اماكن يا گشت هاى 
بازرســى اتحاديه در صورت مشاهده عدم رعايت اين موضوع با 
كافى شاپ هايى كه برخالف موضوع اقدام به تبليغ يا اجتماع افراد 
و عدم رعايت موازين مرســوم به اين بهانه نمايد؛ از آنجا كه اين 
موضوع به اطالع تمامى اعضاى اتحاديه نيز رسيده است، برخورد 

مى شود.

با حضور مردم و مسئوالن
جشن گلريزان براى آزادى زندانياِن جرايم 

غير عمد

قدس:هفدهمين جشن گلريزان براى آزادى زندانياِن جرايم 
غير عمِد خراسان رضوى در مشهد با حضور جمعى از مردم و 

مسئوالن برگزار شد. 
 مدير عامل ستاِد ديه اســتان در اين مراسم كه در تاالر نور 
مشهد برگزار شــد، گفت:از ابتداى امسال تا كنون با كمك 
خيران 218 زندانى جرايم غير عمد با بدهِى 13 ميليارد تومان 

به آغوش خانواده هايشان برگشته اند.
جواد غفاريان قديرزاده طوســى افزود: پارســال نيز با كمِك 
خيران و تســهيالِت ستاد ديه خراسان رضوى 1040 زندانى 

جرايم غيرعمد با بدهى 45 ميليارد تومان آزاد شدند.
وى گفت: در ســه سال گذشــته، خراسان رضوى بيشترين 
زندانى جرايم غير عمد را با كمك خيران و نيكوكاران از بند 

آزاد كرده است.
  ترويج نوع دوستى

 اســتاندار خراسان رضوى هم در اين مراسم گفت: اين گونه 
جشن ها با هدف ترويج نوع دوستى، مهربانى، عطوفت، كمك 

به هم نوع و گرفتن دست نيازمندان بسيار ارزشمند است.
عليرضا رشيديان افزود: در جامعه افرادى هستند كه ناخواسته 
و به علت مشكالتى در زندگى اجتماعى طبق قانون به زندان 
افتاده اند و توان تأمين جرايم مالى و يا حقوق تعيين شده را 
ندارند. وى گفت: نه روح قانون و نه خواســت عمومى جامعه 
بر افزوده شــدن تعداد زندانيان و مانــدن اين افراد در زندان 
نيست و اين ايام فرصت خوبى است تا در قالب جشن گلريزان 
و كمك خيران و گروه هــاى مختلف مردمى زمينه آزادى و 
بازگشــت اين زندانيان غيرعمد به خانواده هايشان و جامعه 
فراهم شــود. استاندار روند رو به رشــد زندانيان آزاد شده با 

كمك هاى مردمى در سال هاى اخير را قابل تجليل دانست.
رشيديان در اين مراسم مبلغى را براى آزادى زندانيان جرايم 

غير عمد كمك و هديه كرد.
جمع ديگرى از مسئوالن خراسان رضوى از جمله رئيس كل 
دادگســترى استان و شهردار مشهد از ديگر مهمانان مراسم 
بودند و كمك هاى نقدِى خود را بــراى آزادى زندانيان اهدا 

كردند.

از سوى نماينده ولى فقيه در استان
   مبلغ فطريه در خراسان رضوى اعالم شد

قدس:نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى مبلغ فطريه و 
كفاره در اين استان را اعالم كرد.

آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى گفت:مبلغ زكات فطره هر 
نفر براساس قوت غالب اوست كه براى گندم حدود 60 هزار 
ريال و براى برنج، معادل قيمت ســه كيلو برنج مصرفى وى 

در سال است.
وى گفت: پرداخت زكات فطره بر هر انسان مكلف واجب است 

مگر اينكه به  هيچ  وجه قدرت پرداخت آن را نداشته باشد.
وى افزود: مورد مصرف زكات فطره، فقرا هســتند و مقصود 
از فقير فرد مضطر نيست، بلكه كسى است كه قدرت تأمين 

هزينه يك سال زندگى خود را نداشته باشد.
امام جمعه مشهد اظهار كرد: كسى كه درآمد دارد، اما كفاف 
هزينه يك سال زندگى وى را نمى دهد، مى تواند زكات فطره 

دريافت كند.
وى گفت: پرداخت فطريه به فقرايى كه از اقوام و آشــنايان 

هستند نيز به خاطر صله  رحم، بهتر است.
وى افزود: بر مصرف زكات فطره توسط مجموعه  هايى همچون 
كميته امداد، بهزيســتى يا حوزه هــاى نمايندگى ولى  فقيه 
نظارت مى  شود، اما در زمينه پرداخت فطريه به مجموعه هاى 
خيريه، پرداخت  كننده بايد يقين پيدا كند كه آن مجموعه 

فطريه را به دست نيازمند مى رساند.
آيت اهللا علم الهدى اظهار كرد: كسانى كه به خاطر داشتن عذر 
موجه روزه نگرفته اند، اگر تا سال آينده نتوانستند قضاى آن را 
به جا آورند بر آنان كفاره تأخير تعلق مى گيرد كه بايد به  ازاى 

هر روز 10 سير نان پرداخت كنند.
وى گفت: كسانى كه از روى عمد روزه خورده اند بايد به ازاى 
هر روز 60 مســكين را اطعام كنند يعنى غذاى كامل به 60 

فقير بدهند.

معاون استاندار پاسخ داد
 آيا آب امسال در خراسان رضوى جيره 

بندى مى شود؟

قدس:معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى خراســان 
رضوى گفت: مشــكل كمبود منابع آبى در تابستان امسال با 

مشاركت و همراهى مردم قابل مديريت است.
محمد مقدورى افزود: تابستان امسال به دليل كاهش نزوالت 
جوى در اســتان و افزايش درجه حرارت هوا با مشكل تأمين 
آب مواجيهم، اما اين كمبود در حدى نيست كه بحران جدى 

براى مردم ايجاد كرده و يا نياز به جيره بندى آب باشد.
 وى اظهار كرد: درعين حال با توجه به شــرايط بشدت نياز 
به مشــاركت همه از جمله صنعت، كشاورزى، بخش خانگى 
در امر صرفه جويى و كاهش مصرف هســتيم تا بتوانيم اين 
موضوع را در تابستان امسال بخوبى مديريت كرده و پشت سر 

بگذاريم.

با اجراى على اوجى
«مشتى باش» روى آنتن تلويزيون مى رود

قدس: معاون ســيماى صدا و ســيماى خراسان رضوى 
گفت: مجموعه تلويزيونى «مشتى باش» از شبكه خراسان 

رضوى پخش مى شود.
ابوترابى با اشــاره به اينكه برنامه «مشتى باش» همزمان با 
شب عيد فطر از شبكه استانى پخش مى شود، عنوان كرد: 
اين مجموعه در 80 قســمت برنامه ريزى شده و در حال 

توليد است.
وى اظهار كرد: اين برنامه از چند بخش تشــكيل شــده 
كه دعوت از بازيگران هنرمند و شــخصيت هاى فرهنگى، 
هنرى و ورزشــى كشور كه به نوعى به مشهد يا حرم امام 
رضا(ع) مرتبط هستند، يكى از آيتم هاى اين برنامه است.
وى اظهار كرد: در كنار دعوت از ميهمانان، مســتندى از 
افراد شاخص كه زمانى در مشهد زندگى مى كردند، توليد 
شده است. همچنين بخش هايى همچون اجراى نمايش و 
مســابقه نيز از ديگر موضوعاتى است كه در اين برنامه مد 

نظر قرار گرفته است.
معاون ســيماى صدا و سيماى خراسان رضوى گفت: اين 
برنامــه از يكى از شــبكه هاى سراســرى همزمان پخش 

مى شود.
مجموعه تلويزيونى «مشــتى باش» به كارگردانى ســامان 
سالور، به تهيه كنندگى اميرحســين كليدرى و مصطفى 
عادلخانــى و اجراى على اوجى در مشــهد در حال توليد 

است.

ا�بار

پنجشنبه  24 خرداد 1397
 29 رمضان 1439 14 ژوئن 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8708  ويژه نامه 3093 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

 دادســتان عمومى و انقالب قوچان با اشــاره به انتشــار خبرى مبنى بر 
راه اندازى كارخانه آســاك دوچرخ در اين شهرستان، گفت: اين كارخانه به 
هيچ وجه شروع به فعاليت نكرده و تنها خط مونتاژ آن با چند كارگر بدون تخصص 

و نداشتن وضعيت مشخص حقوقى و بيمه اى خودسرانه شروع به كاركرده است. 
على آذرى در حاشيه بازديد از كارخانه آساك دوچرخ به همراه جمعى از مسئوالن 
انتظامى و مديران دستگاه هاى اجرايى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كارگران 
به كارگيــرى شــده در اين كارخانه بدون تعهدات الزم بــوده و وضعيت حقوقى و 
بيمه اى آن ها مبهم است و برخى به دنبال سوءاستفاده از وضعيت اقتصادى حاكم 

در اين واحد توليدى هستند. 
وى بــا يادآورى اينكه قشــر عظيمى از جامعه كارگرى اين شهرســتان كه بيكار 
شــده اند، داراى نارضايتى اجتماعى هستند، گفت: وكيل اين كارخانه موظف بود، 
پيش از راه اندازى حتى يك واحد، قرارداد معين با كارگران بسته و ميزان حقوق و 
بيمه آن ها را مشخص كند، چون قرار نيست، دوباره قشر جديد بيكارى وارد جامعه 

شده و اتفاقات جديدى رخ بدهد.
دادســتان عمومى و انقالب قوچــان با تأكيد بر اين موضوع كــه اين كارخانه راه 
نيفتاده و فقط خط مونتاژ با چند كارگر بدون تخصص هاى الزم در حال كار است، 
تصريح كرد: شخصى خودســرانه يك واحد را راه اندازى مى كند و مدعى مى شود، 
كارخانــه راه افتاده؛ درصورتى كه حتى كارگران قديمى كارخانه نيز از اين موضوع 

اطالع ندارند.

 مديرعامل كارخانه هنوز به  تعهداتش عمل نكرده است
آذرى بابيان اينكه مديرعامل اين واحد توليدى در آخرين بازديد مسئوالن قوچان 
تعهداتى را به صورت قانونى داده بود، اضافه كرد: يكى از اين تعهدات اســتفاده از 
نيروهاى متخصص و حضور مدير اجرايى با تأييد مسئوالن قوچان بود كه متأسفانه 

هنوز به اين تعهد عمل نشده است و ادعاى راه اندازى كارخانه مى شود.
وى با اشــاره به اين مطلب كه اگر قرار اســت، اين كارخانه راه بيفتد، نبايد دنبال 
منفعت هاى شخصى بود و دســتگاه قضايى با اين گونه از اقدام ها تعارف و شوخى 
ندارد، به فارس گفت: درجايى كه كمك و حمايتى از توليد نمى شود، برخى مدعى 

حمايت و راه اندازى هستند تا از اين طريق مردم را فريب بدهند.
دادســتان عمومى و انقالب قوچان تأكيد كرد: دستگاه قضايى به صورت جدى اين 
روند را پيگيرى مى كند و اگر افرادى با فريب كارگرها به دنبال واردكردن لطمه به 

امنيت شهرستان هستند، بدانند كه بايد پاسخگوى دروغگويى هاى خود باشند.
آذرى خاطرنشــان كرد: خط مونتاژ موقتاً تعطيل مى شــود تــا وضعيت حقوقى و 
قراردادى كارگران جديد به كارگيرى شده مشخص شود و مديرعامل نيز نسبت به 
تعهدات حقوقى خود مبنى بر به كارگيرى نيروهاى متخصص و مدير اجرايى مورد 

تأييد مسئوالن شهرستان اقدام سريع كند.
وى ادامه داد: چگونه مى شود، مديرعامل كارخانه اى به اين وسعت حضور نداشته و 
ادعاى راه اندازى صورت بگيرد، درصورتى كه بايد مديرعامل شخصاً حضور پيداكرده 

و نظارت بر كارها انجام بدهد.
گفتنى است دو روز گذشته رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان در گفت وگو 
با خبرگزارى هاى مختلف از فعال شدن دوباره بزرگ ترين كارخانه دوچرخه سازى 

خاورميانه پس از 16 ماه تعطيلى و وقفه در فعاليت توليدى، خبر داده بود.

چرخ «آساك» نمى چرخد
دادستان عمومى و انقالب شهرستان: كارخانه دوچرخه سازى قوچان فعال نشده است

با طرح محسنين آشنا 
هستم و از چهار سال 

قبل دو نوزاد 
شير خوار را براى 

حمايت  پذيرفته ايم،
يك دختر و پسر 

هستند

بــرش

گپ

رضاطلبــى: مديــر ميــراث فرهنگى و 
گردشگرى شهرستان كاشمر گفت: بومگردى 
نماد و موزه اى ازمعرفى مردم شناسى و بافت 

فرهنگى هر منطقه مى باشد.
رضا يوسفى به قدس افزود: بومگردى فرصت 
مناســبى براى ماندگارى گردشــگران در 
شهرستان كاشــمر مى باشد، در صورتى كه 
از اين فرصت غفلت كنيــم اثر مثبت آن را 
در چرخه اقتصاد و گردشگرى شهرستان از 

دست خواهيم داد.
وى تصريح كــرد: از مزاياى ديگر بومگردى 
تبادل فرهنگ ها، شناخت آداب و رسوم و به 
اشتراك گذاشتن و در معرض قراردادن هنر ها 

و صنايع دستى يك منطقه مى باشد. 
يوسفى با بيان اين موضوع كه اقامتگاه هاى 
بومگردى نقش قابل توجهى در اشتغال زايى 
و مهاجرت معكوس در مناطق روســتايى بر 
عهده دارند،اظهار داشــت: بــراى ايجاد اين 
اقامتگاه ها ابتدا بايد فرد متقاضى طرحى را 

كه ترجيحاً ماهيت توريســتى و برگرفته از 
بافت روســتايى دارد را ارائه كند و سپس با 
دريافت مجوز از ســازمان ميراث فرهنگى، 
براى دريافت تسهيالت به كارگروه اشتغال 
شهرستان معرفى مى شــود و بسته به نوع 
طرح ارائه شــده ميزان تسهيالت براى فرد 

متقاضى تعيين مى شود. 
وى بــا بيــان اين كــه در حــال حاضر در 

شهرستان، يك اقامتگاه مجوز دريافت كرده 
و چهار اقامتگاه ديگر درروستا هاى ايور، طرق، 
قــوژد و فروتقه در مرحله موافقت اوليه و در 
حال كار كردن هستند، افزود: اولين اقامتگاه 
بومگردى در شهرســتان كاشمر در بخش 
كوهسرخ با متراژ 1450 مترمربع و داراى 8 
اتاق و ظرفيت 40 تخت با ســرمايه گذارى 
يك ميليارد ريالى بخش خصوصى در مدت 

يك سال به بهره بردارى رسيد كه براى مردم 
اين منطقه به صورت مستقيم و غيرمستقيم 

اشتغال زايى خوبى ايجاد كرد.
يوسفى با اشــاره به اينكه در موضوع ايجاد 
اقامتگاه هــاى بومگردى نــگاه كمى مطرح 
نيســت، بلكه نگاه كيفى و فرهنگى مطرح 
مى باشد، اظهار داشــت: شهرستان كاشمر 
در حوزه گردشــگرى از ظرفيت مناســبى 
برخوردار است، ولى متأسفانه  زيرساخت هاى 
آن چندان مناســب نيســت و اين موضوع 
موجب شده اســت زمان اقامت گردشگران 
در اين شهرستان محدود باشد. به طور مثال 
منطقه كوهسرخ اين شهرستان به دليل دارا 
بــودن آب و هواى ييالقــى و طبيعت زيبا 
ازجاذبه هاى گردشــگرى و توريستى خوبى 
برخوردار مى باشــد، ولى متأسفانه  به دليل 
محدوديــت بودجه و عدم ســرمايه گذارى 
بخش خصوصى با كم توجهى مواجه شــده 

است. 

مدير ميراث فرهنگى و گردشگرى كاشمردر گفت و گو با قدس:

نقش بومگردى در اشتغال زايى و مهاجرت معكوس 
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در مشهد اجرايى شد

 قبركنى به عنوان مجازات جايگزين

على محمدزاده: براساس اخبار رسيده درپى صدور احكام 
جايگزين حبس چند محكوم ملزم به قبركنى شده اند.

ذكــر اين نكته الزم اســت كه به اســتناد مــاده67 قانون 
مجازات و79 اين قانون در جرايم تعزيرى با مجازات حبس 
مرجع قضايى مى تواند تحت شــرايطى مجازات حبس را به 

مجازات هاى جايگزين ديگرى تبديل نمايد.
برهمين اساس قانون شرايط اجراى اين مورد را معين كرده 
و در كنار آن دســتگاه هاى دولتى كه مى توانند پذيرنده اين 
دســته از محكومان باشند را احصا كرده است كه شامل 10 

دستگاه و نهاد مى شود.
بنابراين در راســتاى اجراى اين ماده قانونى ســال گذشته 
تفاهمنامه اى بين شهردارى مشــهد ودادگسترى خراسان 
رضوى منعقد شــد كه پس از آن مقرر شــد محكومانى كه 
مجازات حبس آن ها به خدمات رســانى در بخش عمومى 
تبديل شــده به شهردارى معرفى شوند و خدمات مورد نظر 
را انجام دهند. برهمين مبنا اطالعات رســيده حكايت از آن 
دارد كه مرجع قضايــى در چند مورد به جاى حكم حبس 
مجازات كندن قبر را در نظر گرفته است كه به نظر مى رسد 
از قابــل توجه ترين انواع مجازات هاى جايگزينى باشــد كه 
در بخش هاى مختلف شــنيده شده است. آنچه مسلم است 
مجازات هاى جايگزين هم مانند مجازات هاى اصلى بايد در 
جهت اصالح فرد محكوم باشد و بى ترديد كندن قبر بيشترين 
تأثير روانى را بر فرد مورد نظر دارد و حضور چند ســاعته يا 
چند روزه فرد در محيط فردوس (قبرســتان) عالوه برمتنبه 
شدن از ارتكاب جرم اوليه، موجب مى شود تا وى خواسته يا 
نا خواسته هم به موضوع مرگ و كوتاه بودن عمر نيز فكر كند 
و چند روز زندگى را آن قدر ارزشــمند نداند كه به خاطر آن 
حقوق ديگران را پايمال كند يا موجب شود روزهاى عمرش 

را در گوشه زندان بگذراند.

  محدوديت هاى ترافيكى 
عيد سعيد فطر در مشهد

قدس: رئيس پليس راهور خراسان رضوى، محدوديت هاى 
ترافيكى مراسم باشكوه عيد سعيد فطر در شهر مشهد را اعالم 
كرد. سرهنگ عليرضا حاجى زاده گفت: به منظور برگزارى هر 
چه باشكوه تر مراسم نماز عيد سعيد فطر در اماكن متبركه 
حرم مطهر رضوى و ســاير مســاجد و تكاياى سطح شهر، 
تمهيدات ترافيكى انديشيده شده توسط پليس راهور استان 
جهت رفاه حال زائران و شــهروندان عزيــز در اطراف بارگاه 

ملكوتى آقا على بن موسى الرضا(ع) به شرح ذيل مى باشد:
الف: محدوديت توقف:

محدوديت هاى توقف در خيابان هاى شيرازى، نواب صفوى، 
ميدان طبرسى تا حرم مطهر، خيابان امام رضا(ع) از تقاطع 
دانش تا ميدان بيت المقدس و زيرگذر خيابان شهيد اندرزگو 

تا بيت المقدس حرم مطهر رضوى مى باشد.
ب: محدوديت تردد:

در مســيرهاى ياد شده فوق از ســاعت 20/00 شب قبل از 
عيدســعيد فطر الى پايان مراسم از تردد كليه وسايل نقليه 
شخصى و موتورسيكلت ها به سمت حرم جلوگيرى به عمل 
مى آيد. در صــورت حضور نمازگزاران در معابر و عدم امكان 

عبور خودرو، محدوديت ترافيكى كامل اعمال خواهد شد.

 افزايش يك ساعته سرويس دهى 
خط يك قطارشهرى همزمان با عيد فطر

قدس: مديرعامل شركت بهره  بردارى قطارشهرى مشهد از 
افزايش يك ساعته سرويس  دهى خط يك در روز عيد سعيد 
فطر خبر داد. وحيــد مبين  مقدم با بيان اين مطلب، گفت: 
با توجه به اقامه نماز عيد ســعيد فطــر در حرم مطهر و به 
منظور رفاه حال نمازگزاران مشهدى و زائران امام هشتم(ع) 
براى حضور در اين مراســم معنوى، سرويس دهى خط يك 
قطارشهرى در روز جمعه بيست و پنجم خردادماه يك ساعت 
افزايش خواهد يافت. وى با اشاره به اينكه سرويس دهى خط 
يك در ساير روزها از ساعت 7 صبح آغاز مى شود، بيان كرد: 
بر اين اساس، سرويس دهى خط يك قطارشهرى در روز عيد 

سعيد فطر از ساعت 6 صبح لغايت 22 صورت مى پذيرد.
مديرعامل شــركت بهره بردارى قطارشهرى مشهد با اشاره 
به اينكه ســرفاصله زمانى اعزام قطار به ايستگاه در روزهاى 
تعطيل 7 تا 10 دقيقه است، افزود: آمادگى داريم در صورت 
نياز و افزايش تقاضاى ســفر، سرفاصله زمانى اعزام قطار به 

ايستگاه را تا 5 دقيقه كاهش دهيم.

به دليل تعويض درزهاى انبساط و انقباض 
انجام شد

  انسداد تقاطع غيرهمسطح دانشجو 

قدس: شهردار منطقه 11 مشهد از انسداد تقاطع غيرهمسطح 
دانشجو به منظور تعويض درزهاى انبساط و انقباض خبر داد.
سعيد ريخته گر در خصوص انسداد اين پل گفت: مقرر شد 
كه تقاطع غيرهمسطح دانشجو روزهاى گذشته مسدود شود، 
اما به دليل عدم صدور مجوز از ســوى پليس راهور به ديروز 

موكول شد.
وى افزود: در اين راستا مرحله اول تعويض درزهاى انبساط 
و انقباض مســير شــمال به جنوب (ضلع غربــى) تقاطع 
غيرهمسطح دانشجو از ديروز چهارشنبه 23 خرداد ماه آغاز 
شد و با آغاز تعميرات از سمت بولوار دانشجو به سمت بولوار 

هفت تير، اين مسير به مدت هشت  روز مسدود خواهد بود.
ريخته گر عنوان كرد: با اتمام بازسازى باند غربى پل دانشجو، 
مرمت مســير جنوب به شمال (ضلع شــرقى) اين تقاطع 
غيرهمسطح نيز از 31 خرداد ماه به مدت 8 روز ادامه مى يابد.

در راستاى اجراى عمليات عمرانى در پايانه 
آزادى انجام مى شود

 انتقال خطوط پايانه آزادى 
به 4 پايانه موقت

قدس: به دليل اجراى عمليات عمرانى از روز شنبه 26 خرداد 
ماه خطوط پايانه آزادى به چهار پايانه موقت منتقل خواهد 

شد.
برپايه اين خبر پايانه موقت شــماره يك بــه ميدان آزادى، 
كنارگذر ابتداى بولوار وكيل آباد، ورودى پـايانه فعلـى منتقل 
مى شود كه شــامل خطوط 97-94/1-38/1- 1093-100 

است.
همچنين پايانه شــماره دو و ســه نيز به ورودى و خروجى 
ابتــداى بولوار امامت، جنب پــارك ملت، انتقال مى يابد كه 
شــامل خطــوط 14/1 - 17- 17/1- 19- 31- 62- 88 - 

203 است.
پايانه شــماره چهار حدفاصل خيابان باهنر به سمت ميدان 
آزادى در ضلع جنوبى بولوار وكيل آباد،جنب دانشگاه فردوسى 
انتقال مى يابد كه شــامل خطوط 14- 16/1 - 18- 18/1- 

94-20- 96- 98/1 خواهد بود.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

214/700

2/570/000

2/420/000

1/250/000

720/000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ � رخ

  اتوبوس هاى دودزا
آلودگى هوا و شــدت دود اتوبوس هاى شركت اتوبوسرانى در 
شــهر بخصوص اطراف حرم مطهرامام ثامن(ع) خفه كننده 

است، چرا استاندارى كارى نمى كند.
936...5827

 موتورسيكلت هاى خطرناك
اگر وانت ها و موتورسيكلت هاى داراى بارهاى نامتعارف يا سرنشين اضافه كه خطرناك و نادرست 
است، توقيف شوند جلوى خيلى از اتفاقات ناگوار در شهر گرفته مى شود؛ راهنمايى و رانندگى 

لطفاً پيگيرى كند.
915...6101

 نگاه دوگانه شهردارى به سد معبر
شهردارى دست فروش ها را جمع مى كند تا سد معبر نباشند و مزاحمت براى شهروندان نباشند. 
اما با كسانى كه ساختمان سازى مى كنند و با ريختن مصالح سد معبر مى كنند و يا اجازه پارك 

با گذاشتن بلوكه نمى دهند، اصالً برخورد نمى شود؛ چون فقط به فكر جريمه اند.
915...2145

 نان هر روز كوچك تر از ديروز
چرا بازرســان اتحاديه نانوايان و تعزيرات حكومتى از نانوايان 
بازرســى نمى كنند؟ به خدا نــان برخى نانوايى هــا روز به 

روزكوچك تر و نا مرغوب تر وكم فروشى مى شود.
915...2154

 جوالن اراذل در دروى
نيــروى انتظامى واقعاً چرا يك طــرح جمع آورى اراذل و معتادان در خيابان رســالت دروى 
اجرا نمى كند، اينجا هميشــه بايد نگران رفت و آمد ناموست باشى جرئت ندارى بچه را تنها 
بيرون بفرستى، در هر كوچه چند تا معتاد و در خيابان اراذل مزاحم مردم هستند، يك طرح 

جمع آورى بگذاريد خواهش مى كنيم.
936...4152

 ميخ پرچ هاى بالتكليف خط 3 بى آر تى 
تكليف خط 3  بى آر تى چه شد؟ ميخ پرچ هاى وسط خيابان 
جلوبندى و الستيك خودرو ها را از بين برده است ، اگر طى 
روزهاى آينده نرده گذارى اين مســير انجام نمى شود الاقل 

ميخ پرچ ها را از خيابان جمع آورى كنيد.
يك شهروند 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت 
مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، 

اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

رئيس ســازمان جهاد  فاطمه معتمدى   
كشاورزى خراسان رضوى درباره گرانى گوشت 
گرم گوسفندى در بازار با وجود توزيع گوشت 
وارداتى اظهار داشــت: بــراى تعديل قيمت 
گوشــت قرمز در بازار از ســال گذشته بحث 
واردات گوشت گرم گوسفندى از كشورهايى 
مانند اســتراليا، قزاقستان و مغولستان مطرح 
بود، اما به دليل يكسرى از مشكالت از جمله 
مهيا نبودن زير ساخت هاى الزم، محقق نشد، 

اما امسال اين زير ساخت ها آماده شده است.
مجتبى مزروعى در گفت و گــو با خبرنگار ما 
افزود:بايد توجه داشــت كه خراسان رضوى از 
ظرفيت خوبى در حوزه دام ســبك برخوردار 
است و گوشت قرمز استان بويژه در كشورهاى 
حوزه خليج فارس طرفــداران زيادى دارد كه 
البته عالقه اين كشــورها واردات از خراسان 

رضوى هم خريد دام به صورت زنده است.
وى با بيان اينكه تا حدود هفت ســال قبل به 
دليل پايين بودن قيمــت دام در بازار داخل، 
دامدارى سبك فاقد صرفه اقتصادى بود،اضافه 
كرد:به همين دليل جمعيت دام طى سال هاى 
85 تا 92 و 93 بشدت كاهش يافت و جمعيت 
دام مولد استان به كشتارگاه رفت. بنابراين در 
كنار طرح تنظيم بازار به منظور تأمين گوشت 
مورد نياز بازار داخل بايد تالش شــود پرورش 
دام سبك نيز با صادرات براى دامداران داراى 
توجيه باشــد به طورى كه قيمت دام چندان 
كاهش نيابد كه توليد آن بــراى دامدار فاقد 
صرفه اقتصادى باشد. وى در بخش ديگر ادامه 
داد:هم اكنون با همكارى تمامى دستگاه ها از 
جمله استاندارى، دامپزشــكى و دادگسترى 
توزيع گوشــت گرم گوسفندى از نوع تنظيم 
بازار در مــاه رمضان آغاز شــده كه به دليل 
كيفيت بســيار خوب بشــدت مورد استقبال 
قرار گرفته است به عنوان مثال سهميه اى كه 
براى برخى كاركنان ادارات در نظر گرفته شده 
بود مورد استقبال و با درخواست هاى افزايش 

سهميه روبه رو شديم.

 توزيع 74 تن گوشت گوسفندى گرم وارداتى
وى بــا بيان اينكــه از ابتداى اجــراى طرح (4 
خردادماه) تاكنون 74 تن گوشــت گوسفندى 
گرم وارداتى (اســتراليا) و 350 تن گوشت سرد 
منجمد گوســفندى وارداتى با كيفيت خوب از 
مغولستان توزيع شده است، اضافه كرد: گوشت 

گوســفند منجمد وارداتى از كشــور 
مغولســتان به لحــاظ قيمتى حدود 
5000 تومان پايين تر از گوشــت گرم 

وارداتى است.

 توزيع گوشت وارداتى كم است
وى دربــاره اثرگــذارى قيمت گوشــت گرم 
گوسفندى وارداتى بر قيمت گوشت گوسفند 
در بازار آزاد اذعان داشت:رصد قيمت گوشت 
گوســفند در بازار كه طى چند روز گذشــته 
انجام شد، نشان داد از زمان آغاز توزيع گوشت 
گوســفند گرم وارداتى تاكنون 5000 تومان 
گوشــت در بازار آزاد كاهش يافته اســت به 
طورى كه قيمت هر كيلو الشــه از 49 هزار و 
500 تومان به 44 هزار و 500 تومان رســيده 
است كه البته معتقديم اين ميزان كاهش كافى 
نيست. وى درباره گفته واحدهاى قصابى مبنى 
بر عدم تأثيرگذارى توزيع گوشــت وارداتى بر 
قيمت اين محصول در بازار تصريح كرد:اينكه 
اين افراد مى گويند توزيع گوشت وارداتى كم 
است و به اندازه كافى توزيع نمى شود، اين گفته 

درست است.

 پيگيرى براى واردات بيشتر
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى 

گفت: موضوع اين است كه گوشت 
وارداتى ابتدا از اســتراليا به صورت 
پرواز وارد امارات مى شــود و از آنجا 
به اســتان به صورت پروازى حمل 
مى شود كه البته ظرفيت هر پرواز از 
امارات به مشهد 20 تن است كه در حال حاضر 
يك الين پرواز به مشهد از امارات و يكى هم به 

تهران انجام مى شود.
مزروعى خاطرنشــان كرد: استان درخواست 
كرده اســت كه ميزان بيشترى گوشت گرم 
گوســفندى از اســتراليا وارد شــود كه البته 

پيگيرى ها در اين خصوص ادامه دارد.

 تعطيل شدن پروازهاى امارات و توقف 
توزيع گوشت گرم وارداتى 

وى اضافه كرد: البته بايد توجه داشــت كه با 
توجه به تعطيالت عيد فطر پروازهاى امارات 
تعطيل اســت كه كاهش واردات گوشت گرم 
گوسفندى از استراليا به مشــهد را به دنبال 

خواهد داشت.
وى با بيان اينكــه به دنبال اين قضيه واردات 
گوشــت گرم از امارات متوقف مى شود، گفت: 
جايگزين اين وقفه، توزيع گوشــت گوسفند 
منجمد با كيفيت به صورت ران و سر و گردن 

خواهد بود.

مزروعــى در ايــن بــاره كه با وجــود توزيع 
گوشــت هاى وارداتى هنوز قيمت گوشت در 
بازار روند افزايشى دارد، تصريح كرد: در اينكه 
گوشــت در كشور ما گران است، شك نكنيد؛ 
منتهــى بايد با واردات بــازار را تنظيم كرد تا 
هنگامى كــه جمعيت دامى به ميــزان نياز 

برسد. 
حاال در اين بين مى توان با واردات گوشــت با 
كيفيت و مناســب و ارزان قيمت را در اختيار 
مردم قرار داد و از سوى ديگر دام مشترى دار 
در كشورهاى حوزه خليج فارس را صادر كرد تا 
توسعه پرورش دام سبك براى دامداران داراى 

توجيه و صرفه اقتصادى باشد.
وى درباره وضعيت صادرات دام زنده استان به 
خارج از كشور گفت:دو سالى است كه صادرات 
دام سبك متوقف شده است و فقط به صورت 
خيلى محدود مجوزهاى آن هم به دليل حفظ 

بازارهاى صادراتى داده مى شود.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى پس از گزارش قدس  وعده داد

ادامه توزيع گوشت گرم وارداتى تا ثبات قيمت در بازار
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روی �ط حاد� خشكسالى دردسر ساز شد

گاليه مه والتى ها از انتقال آب ازغند به تربت حيدريه
هاشم رســائى فر دشــت مــه والت از 
جمله دشت هايى در استان خراسان رضوى 
است كه چندين ســال است با توجه به كم 
آبى و خشكســالى  هايى كه در منطقه وجود 
دارد در زمــره مناطــق بحرانــى و در خطر 
خشكســالى كامل قرار گرفته است. جريان 
آب در دشــت مه والت به قــدرى بحرانى و 
حاد شده كه معيشــت مردم اين شهرستان 
را كه ارتباطى مســتقيم با كشاورزى دارد با 
چالش بزرگى روبه رو ســاخته است. مردم 
شهرســتان مه والت با اين شــرايط و درك 
اين موضوع كه اگــر براى كمبود و نبود آب 
چاره اى انديشيده نشــود در آينده زندگى و 
معيشت شان با خسارتى جبران ناپذير رو به 
رو خواهد شــد با همكارى هاى بين بخشى 
اقدام بــه نصب كنتورهاى هوشــمند براى 
چاه هاى كشاورزى شان كردند و حتى حاضر 
شدند 360 حلقه چاه كشاورزى را ساالنه به 
مــدت 6 ماه خاموش نگهدارند تا جريان آب 
همچنان براى مه والت ادامه داشته باشد. با 
اين وجود و با شــرايط سخت و دشوارى كه 
هست و اينكه كم آبى و خشكسالى هر سال 
عرصه را براى كشاورزان اين منطقه تنگ تر 
مى كند و حتى مردم شهرستان مه والت در 
آينده با خطر نبود يا كمبود آب آشــاميدنى 
روبه رو سازد، بحث انتقال آب منطقه ازغند 
مه والت به تربت حيدريه موضوعى اســت 
كه با هيچ نظر كارشناســى شده اى جور در 
نمى آيــد. طبق هر قاعده و قانونى كه به اين 
جريان توجه شــود، انتقال آب از منطقه اى 
كويــرى كه خودش با بحران جدى آب روبه 
روست به منطقه اى كوهستانى كه دسترسى 
بهترى به آب دارد يا از پايين دســت به باال 
دست قابل توجيه نيست و نخواهد بود. شايد 
به همين دليل هم باشد كه مردم شهرستان 
مه والت اين خطر را جدى تر حس كرده اند و 
براى رفع آن دست به دامن مسئوالن استانى 

و حتى كشورى شده اند.

  نگرانى مردم
حســن تقوى يكى از فرهنگيان و كشاورزان 
شــهر فيض آباد در اين خصوص به خبرنگار 
ما مى گويد: دشــت ازغند دشت كوچكى در 
حوزه شهرســتان مه والت است كه با توجه 
به شــرايطى كه آب اين دشــت دارد، مردم 
شهرســتان ناچارند بيشــتر از اين آب براى 
مصرف آشاميدنى اســتفاده كنند تا مصارف 
ديگر با اين شــرايط و احتياج مبرمى كه به 
آب در شهرســتان وجود دارد 6 حلقه چاه در 

منطقه ازغند حفر شــده تا 
آب اين چاه ها از اين منطقه 
بــه تربت حيدريــه منتقل 
شود. طبق توافقى كه انجام 
شــده، قرار بر اين شــده تا 
آب از منطقه ازغند در زمان 
پيك مصرف و در تابســتان 
آن هم روزى سه ساعت به 
تربت حيدريه منتقل شود، 
اما عمًال ايــن موضوع براى 
هميشه و شبانه روزى انجام 
شده و حتى خطوط جديد 
ديگرى هم براى انتقال آب 
بيشــتر از مه والت به تربت 
است  شده  كشيده  حيدريه 
نگرانى هاى  موضوع  اين  كه 
مردم را بيشتر و بيشتر كرده 

است.
بخشــدار اســبق فيض آباد با ابراز نگرانى از 
شرايط آب در شهرســتان مى افزايد: با وجود 
كم آبى هايى كه هست و اتفاقاتى كه مى افتد، 
مردم شهرســتان مــه والت در آينده براى 
تأمين آب شرب خودشــان حتى به مشكل 
خواهند خورد و با وجود كويرى بودن منطقه 
و كم آبى هاى شديدى كه در شهرستان هاى 
بجستان، گناباد و بقيه شهرهاى همجوار وجود 
دارد، چگونه بايد آب مورد نيازشــان را تأمين 

كنند؟
وى همچنين اظهار داشت: مسئوالن تربت 
حيدريه به جاى اينكه آب آشاميدنى مردم 
مه والت را به شهرشــان انتقال دهند و به 
مصارفى غير از شرب برسانند، بايد به مانند 
همه جاهاى ديگر آب شــرب را از مصارف 

غير شربشــان جــدا كنند 
افزايش  فكــر  بــه  فقط  و 
اســتفاده آب دشت ازغند 
نباشند و مشــكالت مردم 

مه والت را بيشتر نكنند. 

 مناطق كوچك فداى 
مناطق بزرگ تر

حسين رزمى يكى ديگر از 
اهالى شهرســتان مه والت 
بــا ابراز نگرانى از شــرايط 
آبى اين شــهر مى گويد: به 
از هر منظرى  لحاظ آبــى 
كه به اين قضيه نگاه شــود 
حيدريه  تربــت  وضعيــت 
از مــه والت بهتر اســت؛ 
هم ميــزان بارندگى و هم 
ذخيره آبى. با اين وجود سؤال ما اين است 
كه مســئوالن چرا اجازه دادند آب منطقه 
كويرى به جايى منتقل شود كه شرايط آبى 
بهترى دارد؟ اين موضوع نقض حق و حقوق 
مســلم شــهروندان مه والتى توسط آقايان 

مسئول است.
وى در ادامــه اظهار داشــت: بــا توجه به 
نارضايتى هــاى مردمى ابتــدا بحث انتقال 
آب يــك حلقه چــاه وجود داشــت، االن 
اين يك حلقــه به 6 حلقــه افزايش يافته 
و حتــى مراحل لوله گــذارى خط ديگرى 
براى انتقال آب بيشــتر تا مرز شهرســتان 
مه والت انجام شــده اســت در صورتى كه 
همــان برداشــت قبلى هم مى بايســت در 
اوج مصــرف به مــدت محدود و شــرايط 
خاص انجام مى شــد. متأسفانه مى خواهند 

مــه والت را فداى مناطــق بزرگ تر كنند. 
ما از مســئوالن خدمتى نمى خواهيم. فقط 
خواهش مى كنيم منابع آبى شهرســتان ما 

را به تاراج نبرند.
وى با ابراز نارضايتى فرماندارى شهرســتان 
مه والت در ايــن مقوله گفت: به طور حتم 
فرماندارى مه والت از انتقال آب شهرستان 
خبر داشــته است و دوستان ما هم با اينكه 
اعالم مى كنند كه استاندار اعالم كرده بايد 
اين قضيه متوقف شــود، اما براى برچيدن 
لوله هايى كه كشــيده شده است، متأسفانه 
اقدامى نكرده اند و همچنــان آبى كه براى 
آشاميدن بايد مصرف شــود، صرف آبيارى 
بوســتان 400 هكتــارى پيشــكوه تربت 

حيدريه مى شود!

 عملكرد ضعيف فرماندار 
و نماينده مردم مه والت!

عباس جوان ديگر شهروند مه والتى نيز جريان 
به وجود آمده در بحث انتقال آب مه والت به 
تربــت حيدريه را مرتبط با مباحث انتخاباتى 
مى داند و مى گويد: آقاى باســتانى به عنوان 
نماينده مردم شهرســتان مى آيــد و در نماز 
جمعه اعالم مى كند كه سطح آب شهرستان 
مه والت يك متر باالتر آمده اســت در حالى 
كه اين مقدار با كارشناســى كه شــده است 
97 ســانت كاهش نشــان مى دهد. چطور با 
اين شرايط آب يك منطقه كويرى را به تربت 
مى خواهند انتقال دهند؟ اين ســؤال بزرگى 

است كه پاسخى داده نشده.
جوان بــا گاليه از منفعل مانــدن فرماندار 
شهرستان مه والت در مورد آب شهرستان 
گفت: آقــاى رنجبر به عنــوان فرماندار به 
مــه والت آمد تــا آب اين شهرســتان را با 
همــكارى ديگر دوســتان به تربــت ببرد. 
ســؤال ما اين است كه شخص فرماندار چه 
كارنامه قابل دفاعى براى مردم شهرســتان 
دارد؟ چطور مى شــود كه آقاى باستانى به 
عنوان نماينده شهرستان جلو اجراى قانون 
كاهش دبى آب چاه هاى كشــاورزى پر آب 
را مى گيرد، اما هيــچ كارى براى خطر كم 
آبى ناشــى از انتقال آب مه والت به تربت 

حيدريه نمى كند؟ 

آب و �وا
 پيش بينى وزش باد، رگبار و رعد و برق 

در خراسان رضوى 
قدس: بررسى نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره عالوه بر 
وزش باد شــديد همراه با گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا، 
نشان دهنده رگبار پراكنده باران و رعد و برق نيز بوده كه اين 

وضعيت به تناوب ادامه خواهد داشت.
از لحاظ دمايى نيز تداوم روند كاهش دماى هوا تا جمعه اوايل 
صبح پيش بينى مى شود. بر اين اساس براى امروز مشهد هم 
آســمانى نيمه ابرى تا ابرى با احتمال رگبار پراكنده باران 
و رعد و برق بعضى ســاعات وزش باد شديد و گرد و غبار 

شب كاهش ابر پيش بينى شده است.

��ر
دادستان عمومى مركز خراسان رضوى خبر داد 

  درمان و نگهدارى 8200 معتاد متجاهر 
در سال گذشته

قدس: دادســتان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى گفت: 
در سال گذشته 8200 معتاد متجاهر در مراكز موضوع ماده 16 
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر نگهدارى و درمان شده اند.
صادقى افزود: از ســال گذشته نظارت بر عملكرد مراكز موضوع 
ماده 16 بر عهده بهزيستى قرار گرفته است و در حال حاضر دو 
مركز دولتى، يكى براى مردان و مركز ديگر براى زنان در مشهد با 
ظرفيت تقريبى 400 نفر براى نگهدارى و درمان معتادين متجاهر 

در نظر گرفته شده است. 
اين مقام قضايى ادامه داد: با توجه به اينكه ظرفيت مراكز دولتى 
براى نگهدارى معتادين متجاهر برابر شرايطى كه در آيين نامه بعد 
از خروج معتادين در نظر گرفته شــده است، كافى نبود، 9 مركز 
غيردولتى موضوع ماده 15 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 

در اين خصوص نسبت به پذيرش اين افراد اقدام كرده اند. 
دادستان مشــهد اظهار داشــت البته تذكرات الزم به اداره كل 
بهزيستى استان و شوراى مبارزه با مواد مخدر داده شده است تا 
نظارت هاى الزم بر مراكز دولتى و غير دولتى نيز داشته و تيم هاى 
درمانى شامل پزشك، پرســتار، روان شناس، مددكار اجتماعى 

حضور فعال و مستمر در اين مراكز داشته باشند.
صادقى اظهار داشــت: در طرح نا امن سازى محيط هاى توليد و 
توزيع مواد مخدر در ســطح شهرستان مشهد عملكرد مناسبى 
داشته ايم و تاكنون بيش از 1400 مركز توليد و يا توزيع موادمخدر 
شناسايى و پلمب شده اند، اما در نگهدارى و درمان معتادين هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله داريم و دستگاه هاى مسئول بايد تكاليف 
خويش را براســاس آيين نامه بعد از خروج معتادين انجام دهند 
تــا معتاد بعد از خروج، پس از مدتى كوتاه دوباره دســتگير و به 
اين مراكز تحويل داده نشود كه برهمين اساس دستگاه قضايى 
قطعاً امسال تكاليف اين دستگاه ها را كه يك مطالبه عمومى است، 

پيگيرى خواهد كرد و با مديران سهل انگار برخورد خواهد شد. 

فرمانده انتظامى خراسان شمالى اعالم كرد
  دستگيرى عامالن سنگ پرانى به كاميون ها 
بجنورد-خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى خراسان شمالى از 
دستگيرى عامالن سنگ پرانى به كاميون ها و تجهيز اصناف اين 

استان به تجهيزات امنيتى خبر داد.
سردار عليرضا مظاهرى درجمع خبرنگاران با اشاره به وقوع سرقت 
به عنف يك آرايشــگاه زنانه دربجنورد اظهار داشت: اصناف بايد 
در تأمين و ارتقاى امنيت واحد خود حســاس باشند زيرا ارتقاى 
ضريب امنيتى واحدهاى صنفى و رعايت توصيه هاى انتظامى به 

جلوگيرى از دستبردها و سرقت ها كمك مى كند.
وى با اشاره به شناسايى و دستگيرى باند سارقان به عنف آرايشگاه 
زنانه شهر بجنورد در كمتراز 48 ساعت گفت: سارق با همدستى 
سه نفر با ورود به آرايشگاه و با تهديد سالح سرد، طال و جواهرات 

و تلفن همراه افراد را به سرقت برد.
سردار مظاهرى افزود: خراسان شمالى به لحاظ امنيت در رده سه 
استان كم جرم كشور است و پليس همواره به اصناف توصيه كرده 
كه با استفاده از تجهيزات امنيتى از بروز مشكل جلوگيرى كنند، 

اما گوش بعضى ها به اين حرف ها بدهكار نيست.
وى خاطرنشان كرد: به مردم اطمينان مى دهيم توانمندى پليس 
به گونه اى اســت كه در كمترين زمان جرائم را شناسايى و با هر 

گونه تخلف برخورد مى كند.
ســردار مظاهرى افزود: در زمينه مبارزه با سرقت نيز در اين 
مدت به 525 فقره پرونده رسيدگى شده است كه 375 فقره 
از اين پرونده ها منجر به كشــف شده و 63 نفر سارق و مالخر 

دستگير شده است. 
وى گفت: دررسيدگى به 11 فقره پرونده جرائم اقتصادى نيز 15 
نفر در زمينه هايى چون زمين خوارى، ربا خوارى و تســهيالت 
بانكى دستگير شده اســت كه ارزش ريالى اين تخلف ها هشت 

ميليارد و 150 ميليون ريال گزارش شده است. 
وى افــزود: در ايــن مدت 168 فقره پرونده بــا موضوع جعل و 
كالهبردارى به ارزش 27 ميليارد و 385ميليون ريال رسيدگى 

شده است و 120 نفر نيز در اين زمينه دستگير شده اند. 
فرمانده انتظامى خراســان شمالى اظهار داشت: در رسيدگى به 
30 فقره پرونــده در زمينه قاچاق كاال،83 هزار و 261 قلم انواع 
كاال شناسايى شده كه ارزش اين پرونده ها بيش از 2 ميلياردو 58 

ميليون ريال به ثبت رسيده است. 
سردارمظاهرى در بخش ديگر سخنان خود درباره حادثه هاى پس 
از تجمع هــاى اعتراض آميز رانندگان گفت: در برخى محورهاى 
مواصالتى استان، افرادى با سنگ پرانى به سمت كاميون ها ايجاد 
مزاحمت كردند كه البته تمام عوامل شناسايى و دستگير شده اند. 
به گفته وى افرادى در فضاى مجازى به اين موارد دامن زده بودند 
كه شــمارى از ادمين هاى گروه ها و يا كانال ها نيز شناسايى و به 

آنان تذكر الزم داده شد.
فرمانده انتظامى خراسان شمالى اظهار داشت: حادثه هاى سنگ 
پرانى در شهرســتان ها از جمله گرمه، جاجرم، مانه و ســملقان 
گزارش شــد و اكنون امنيت در جاده ها و محورهاى مواصالتى 

استان برقرار است.

   دستگيرى پدر و پسر قاچاقچى

قدس: فرمانده انتظامى شهرستان بردسكن از دستگيرى 
2 قاچاقچى و كشــف 69 كيلوگرم ترياك از يك دستگاه 

تريلى خبر داد.
سرهنگ عباس نظافتى با اعالم اين خبر، گفت: سه شنبه 
شــب گذشــته مأموران پليس مبارزه بــا موادمخدر اين 
فرماندهى هنــگام كنترل خودروهاى عبــورى در محور 
بردسكن- سبزوار به يك دستگاه تريلى حامل بار «گندوله 
آهن» به سرنشــينى پدر و پسرى كه از استان هاى جنوبى 
به ســمت خراسان شمالى در تردد بود مشكوك و خودرو 

را به منظور بررسى بيشتر متوقف كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان بردسكن تصريح كرد: مأموران 
اين فرماندهى پس از بررسى مدارك بار خودرو در بازرسى 
دقيق آن، مقدار 69 كيلوگرم ترياك كه به طرز ماهرانه اى 

در بدنه خودرو جاسازى شده بود را كشف كردند.
سرهنگ نظافتى خاطرنشان كرد: خودرو توقيف و متهمان 
68 و 30 ســاله پس از تشــكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى روانه دادسرا شدند.

   سارقان حرفه اى به دام افتادند
قدس: فرمانده انتظامى شهرستان گناباد از دستگيرى 2 

سارق حرفه اى با 7 فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ «على اكبر كيانى» گفت: در پى گزارش سرقت از 
دو فروشگاه لباس و تلفن همراه در محدوده خيابان غفارى 
و امام خمينى(ره) شهر گناباد موضوع در دستوركار تيمى 

از پليس آگاهى اين فرماندهى قرار گرفت.
فرمانده انتظامى شهرســتان گناباد افــزود: مأموران اين 
فرماندهى با بررســى شيوه ســرقت ها و آثار به جا مانده، 
تحقيقات ميدانى گسترده اى را آغاز و به دو فرد سابقه دار 

مظنون شدند.
ســرهنگ كيانى تصريح كرد: مأموران اين فرماندهى پس 
جمع آورى ادله و مســتندات كافى بــا هماهنگى قضايى 
متهمان را كه دو جوان 26 و 38 ســاله اند، دستگير و در 
بازرسى از مخفيگاه آنان 200 ميليون ريال وجه نقد، 32 
دســتگاه تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ، تعداد زيادى لوازم 
جانبى تلفن همراه و مقادير زيادى پوشاك كشف كردند.

فرمانده انتظامى شهرستان گناباد عنوان كرد: متهمان كه 
در ابتــدا منكر هرگونه جرمى بودنــد در مواجهه با ادله و 
مستندات كشف شــده به سرقت از فروشگاه هاى لباس و 
تلفن همراه و ســه فقره ســرقت موتورسيكلت و دو فقره 
ســرقت منزل اعتراف كردند. فرمانده انتظامى شهرستان 
گناباد خاطرنشان كرد: متهمان پس از سير مراحل قانونى 

با صدور حكمى روانه زندان شدند.

   انتشار تصاوير خصوصى براى انتقام
قدس: عامل نشر تصاوير خصوصى دختر جوان در فضاى 

سايبر توسط پليس فتا شناسايى و دستگير شد.
ســرگرد «هادى شركا» رئيس پايگاه دوم پليس فتا شمال 
شــهر مشــهد گفت: با دريافت مرجوعه قضايى از سوى 
دختــرى جوان مبنى بر انتشــار تصاوير خصوصى اش در 
شــبكه هاى اجتماعى تيمى از كارشناسان پليس فتا براى 

بررسى موضوع وارد عمل شدند.
وى افزود: كارشناســان پليس فتا پس از بررســى دقيق 
اظهــارات شــاكى پرونده و بررســى مســتندات موجود 
تحقيقــات خــود را آغاز و متهــم را كه شناســايى و با 

هماهنگى مقام قضايى دستگير كردند.
رئيس پايگاه دوم پليس فتا شــمال شــهر مشــهد اظهار 
داشت: متهم 14 ساله كه از دوستان سابق شاكى است در 
بازجويى هاى به عمل آمده در مواجهه با ادله و مستندات 
كشف شده به بزه انتســابى براى انتقام از شاكى و هتك 
حيثيت وى اعتراف كرد. ســرگرد شركا خاطرنشان كرد: 
متهم پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى راهى 

دادسرا شد.

 كمپرسور باد، آتش به پا كرد

نيشــابور - خبرنگارقــدس: آتــش ســوزى يــك 
دســتگاه كمپرســور باد در پاركينگ منزلــى در خيابان 
بزرگمهرشمالى شهر نيشــابور پيش از سرايت به خودرو 

صاحب خانه توسط آتش نشانان مهار شد.
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى 
نيشابور اظهار كرد: آتش سوزى در يك منزل مسكونى به 
سامانه 125 ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى نيشابور 
اعالم شــد كه بالفاصله نيروهاى عملياتى ايستگاه شماره 

يك به محل اعزام شدند.
ســيد مهدى حســينى گفــت: آتش ســوزى در داخل 
پاركينگ رخ داده بود كه احتماالً در اثر اتصال در ســيم 
برق كمپرســور باد رخ داده بود كه با توجه به پارك بودن 
خودرو مالك در درون پاركينگ خطر سرايت به آن وجود 
داشت و خوشبختانه آتش نشانان توانستند آتش را بموقع 

مهار و خاموش كنند.
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قدس علت افزايش بهاى قبوض گاز در مشهد را بررسى مى كند

15 روز اول فروردين با نرخ فصول سرد محاسبه شده است

گزارش

مهناز خجســته نيا افزايش بهاى گاز 
مصرفى در آخرين قبوض ارسالى در حالى از 
سوى مشتركان خانگى مورد انتقاد قرار گرفته 
است كه با توجه به افزايش دما و گرماى هوا 
اصالً منطقى نيســت.  شمارى از شهروندان 
در تماس با دفتر روزنامه و يا ارســال پيامك 
خواستار بررسى افزايش بى سروصدا نرخ گاز 

در قبوض ارسالى اخير شدند.

  افزايش 50 درصدى ارقام برخى قبوض
يكى از اين مشتركان در گفت وگو با گزارشگر 
ما مى گويد: نرخ بهاى گاز در آخرين قبوض 

تقريباً دو برابر شده است.
وى بــا بيان اينكه در اين دوره 45 روزه براى 
ما 37 هزار تومان بهاى گاز مصرفى محاسبه 
شده است، مى افزايد: اين در حالى است كه 
هر سال در اين ايام قبض گاز ما حدود 17 تا 

18 هزار تومان بوده است.
به گفته وى نرخ گاز در قبض اخير شــبهه 
برانگيز است زيرا متراژ واحد مسكونى ما 65 
متر است و تنهاچند شعله كم مصرف خانگى 

گاز مصرف مى كنيم.
يكى ديگر از مشتركان هم در مقايسه قبض 

اخير گاز با گذشته بيان مى كند: متأسفانه در 
ايــن دوره قبض گاز 10 هزار تومانى بيش از 

40 هزار تومان محاسبه شده است.
وى بــا انتقاد از افزايش بى ســروصداى گاز 
در اشــتراكات خانگى مى افزايــد: رقم هاى 
شــبهه برانگيز اين دوره در حالى در قبوض 
آورده شــده كه ميزان مصرفى هيچ تفاوتى 
نكرده اســت. شهروند ديگرى هم با اشاره به 
كاهش مصارف خانگى با توجه به افزايش دما 

مى گويد: نرخ هاى باور نكردنى قبوض گاز با 
توجه به شــرايط دمايى تنها با افزايش نرخ 

امكان پذير است.   

  نرخ تركيبى
رئيس روابط عمومى شــركت گاز خراسان 
رضوى در پاســخ به انتقادهاى مطرح شده 
از سوى مشتركان، ضمن رد ادعاهاى مطرح 
شــده، تصريح مى كند: امسال هرگز افزايش 

نرخى نداشته ايم.
علــوى در گفت وگو با گزارشــگر ما توضيح 
مى دهد: قبوض اين دوره چون با محاسبه 15 
روز اول فروردين ارسال شده با نرخ تركيبى 

فصول سرد و گرم سال بوده است.
به گفته وى طبق مصوبات و مقررات شركت 
گاز پنج ماه از سال جزو فصول سرد و 7 ماه 

نيز جزو فصول گرم مى باشد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه فصول سرد از 
پانزدهم آبان ماه تا پانزدهم فروردين ماه است، 
اظهار مى دارد: از اين رو نرخ گاز مصرفى در 
فصول سرد و گرم متفاوت محاسبه مى شود.

وى بــا اشــاره بــه محاســبه 15 روز اول 
فروردين ماه با نرخ فصول ســرد در آخرين 
قبوض ارســالى مى گويد: دليل زياد شدن 
نرخ گاز قبوض اخير هم محاســبه تلفيقى 

فصول سرد و گرم است.
علوى در عيــن حال به مشــتركان تأكيد 
مى كنــد: در صورت بروز هرگونه مشــكلى، 
مشــتركان شركت گاز مى توانند با در دست 
داشتن قبض به اداره گاز منطقه و يا به دفاتر 
پيشخوان مراجعه و صورتحساب كامل دوره 

را مشاهده كنند.    

جشنوارهصادرات

رشد 35 درصدى صادارات استان
قدس: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوى گفت: طى ارديبهشت امسال 472 هزار تن كاال به 
ارزش 354 ميليون دالر از گمركات استان به كشورهاي 

هدف صادر شده است.
راضيه عليرضايي اظهار داشت: اين رقم در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر ارزشي 35 درصد رشد داشته است.

وى تصريح كرد: اقالم عمده كاالهاي صادراتي استان شامل  
كف پوش هاى منگوله باف، سيب تازه، زعفران، روغن هاى 
سبك، ميله هاى گرم نورد شــده، سيب زمينى تازه، رب 

گوجه فرنگى، هادى هاى برقى و شير و خامه شير است. وى افزود: مهم ترين كشورهاي هدف 
صادراتي اســتان كشورهاي افغانستان، تركمنستان، عراق، امارات متحده عربي، هنگ كنگ، 
اسپانيا، قزاقستان، تاجيكستان، پاكستان و ازبكستان هستند.عليرضايي افزود: واردات استان 
نيــز در اين مدت 69 هــزار تن كاال به ارزش حدود 76 ميليون دالر بوده اســت. وى يادآور 
شد: كشورهاي تركيه، روســيه، امارات متحده عربي، ازبكستان، پاكستان، قزاقستان، چين، 

تاجيكستان، جمهورى كره، آلمان، نيز مهم ترين كشورهاي شريك وارداتي استان هستند.
عليرضايى افزود: اقالم عمده وارداتي استان طي اين دوره نيز شامل پنبه، واگن هاى روباز، برنج 

نيمه سفيد شده، دانه هاى كلزا، سولفات آمونيوم، كربنات دى سديم و شيرخشك بوده است.

برگزارى جشنواره ريواس در شهر خرو
خرو- خبرنگار قدس: براى دومين بار جشــنواره 

ريواس در شهر خرو برگزار شد.
شــهردار شــهر خــرو در ايــن جشــنواره گفت: 
رشــته كوه هاى بينالــود در شــهر خــرو يكــى از 
مســتعد ترين محل هاى رشد و پرورش ريواس است 
كه همه ساله از اوايل فروردين ماه عده اى از پرورش 
دهندگان ريواس به كوه پايه هاى اين شهر رفته و با 
ساكن شــدن در آنجا با سختكوشى تالش مى كنند 
تا عالوه بر كسب روزى حالل اين سبزى ترش مزه 

پر خاصيت را به بازار برسانند.  و
مصطفى قدميارى افزود: شــوراى اسالمى و شهردارى خرو به منظور ارج نهادن به 
زحمــات پرورش دهندگان ريواس و معرفى خــواص دارويى و غذايى اين محصول 
و همچنين قابليت هاى گردشــگرى خرو به هموطنان اقدام به برگزارى جشــنواره 

ريواس كرد.
وى گفت:در حاشيه اين جشــنواره عالوه بر تجليل از تعدادى از پرورش دهندگان 
ريواس،نمايشــگاهى شامل غرفه هاى صنايع دستى، پخت و ارائه غذاهاى محلى كه 

از ريواس تهيه شده برگزار شده است.

رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
 هزار تن كاال به 
 ميليون دالر از گمركات استان به كشورهاي 

راضيه عليرضايي اظهار داشت: اين رقم در مقايسه با مدت 
 درصد رشد داشته است.

وى تصريح كرد: اقالم عمده كاالهاي صادراتي استان شامل  
كف پوش هاى منگوله باف، سيب تازه، زعفران، روغن هاى 

براى دومين بار جشــنواره 

شــهردار شــهر خــرو در ايــن جشــنواره گفت: 
رشــته كوه هاى بينالــود در شــهر خــرو يكــى از 
مســتعد ترين محل هاى رشد و پرورش ريواس است 
كه همه ساله از اوايل فروردين ماه عده اى از پرورش 
دهندگان ريواس به كوه پايه هاى اين شهر رفته و با 
ساكن شــدن در آنجا با سختكوشى تالش مى كنند 

مردم شهرستان 
مه والت با اين شرايط 

و درك اين موضوع 
كه اگر براى كمبود 
و نبود آب چاره اى 

انديشيده نشود 
در آينده زندگى 

و معيشت شان با 
خسارتى جبران 
ناپذير رو به رو 

خواهد شد

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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